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ن�شرة اخبارية �إلكرتونية ا�سبوعية ت�صدر عن �إدارة االعالم  -وحدة تنفيذ ال�سدود  -العدد (2018/12/2-)86م

رئي�س جمل�س الوزراء يد�شن �شراء الكهرباء عرب بطاقة ال�صراف الآيل

د�شن رئي�س جمل�س ال��وزراء القومي
وزي��ر املالية معتز مو�سى عبد اهلل
وزير املوارد املائية والري والكهرباء
وق����ي����ادات ال�������وزارة ن���ظ���ام ال��ب��ي��ع
الإل��ك�تروين ع�بر بطاقات ال�صراف
الآيل ل�����ش��راء ال��ك��ه��رب��اء مبكتب
ال�شركة ال�سودانية لتوزيع الكهرباء
مبدينة النيل بام درمان .
و ق��ال وزي���ر امل���وارد امل��ائ��ي��ة وال��ري
وال��ك��ه��رب��اء م��ه��ن��د���س خ�����ض��ر حممد
ق�سم ال�سيد �إن اعتماد نظام الدفع
الإل��ك�تروين يف �شراء الكهرباء ايل
ج��ان��ب اخل��دم��ات الأخ����رى املقدمة
ل��ل��ج��م��ه��ور ي����أت���ي يف �إط������ار ان��ف��اذ
ت��وج��ه��ات ال���دول���ة ن��ح��و احلكومة
الإل��ك�ترون��ي��ة وات�ساقا م��ع التوجه
ال��ع��ام ال��داع��ي اىل رب��ط املعامالت
احلكومية بالبطاقة الإلكرتونية
لت�سهيل خ��دم��ات امل��واط��ن�ين م�ؤكدا
تعميم ال��ت��ج��رب��ة يف ك��اف��ة والي��ات
ال�سودان بنهاية دي�سمرب من العام
اجلاري،م�شري ًا �إىل �أن الوزارة تعمل

على ت�سهيل وان�سياب كافة اخلدمات
التي ت��أت��ي يف اخت�صا�صها يف كافة
املجاالت .
من جانبه �أو�ضح املهند�س عبد الرازق
�أح��م��د ي��و���س��ف ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
لل�شركة ال�سودانية لتوزيع الكهرباء
�أن نظام الدفع عرب بطاقة ال�صراف
الآيل ق���د مت ت��ط��ب��ي��ق��ه يف مدينة
بورت�سودان بوالية البحر الأحمر
مطلع ال�شهر اجلاري كم�شروع جتريبي

حيث حقق جناحا كبريا م�شريا �إىل
تطبيق النظام يف كافة مكاتب توزيع
الكهرباء يف والية اخلرطوم ومن ثم
على بقية الواليات  ،م�شيد ًا بجهود
كافة ال�شركاء وتعاونهم ايل جانب
املهند�سني وال��ف��ن��ي�ين ال��ذي��ن بذلوا
ج��ه��د ًا م��ق��درا للدخول يف النظام و
ذل��ك ي��أت��ي يف �إط���ار حتقيق اجل��ودة
العالية يف جميع �أ���ش��ك��ال اخلدمة
املقدمة للجمهور .
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املوارد املائية تعتزم تعميم جتربة امل�ضخات ال�شم�سية للري يف كافة الواليات

�أك��د وزي��ر الدولة ب��وزارة امل��وارد املائية
وال���ري وال��ك��ه��رب��اء اب��راه��ي��م حمد على
التوم تنفيذ م�شروع امل�ضخات ال�شم�سية
ل��ق��ط��اع ال����ري يف والي���ت���ي ن��ه��ر النيل
والنيل الأبي�ض ومن ثم على بقية كافة
والي����ات ال�����س��ودان ب��ع��د جن���اح جتربة
امل�شروع بالوالية ال�شمالية وقال التوم
خ�لال وقوفه على م�شروعات امل�ضخات
ال�شم�سية مبرافقة وزير الدولة بوزارة
املالية واملمثل القطرى لربنامج الأمم
املتحدة االمنائي واملدير العام لوحدة
تنفيذ ال�سدود ووكيل وزارة املوارد املائية
وال����ري وال��ك��ه��رب��اء وع���دد م��ن ق��ي��ادات
الوزارة ان املوازنة القادمة تعترب موازنة
برامج حيث اهتمت بتمويل م�شروعات
الطاقات اجلديدة واملتجددة وكهرباء
الريف ومياه ال�شرب .
من جانبه و�صف وزي��ر ال��دول��ة باملالية
م�سلم اح��م��د الأم�ي�ر م�����ش��روع امل�ضخات
ال�شم�سية بالنقلة النوعية يف القطاع
الزراعي جلهة م�ساهمته الفاعلة يف زيادة
الرقعة الزراعية والإنتاج وتخفيف حدة
الفقر وقال ان ال�سودان يتمتع مبميزات
�إي��ج��اب��ي��ة يف جم��ال ال��ط��اق��ة ال�شم�سية
وطاقة الرياح وك�شف ب�أن موازنة العام

املقبل 2019م خ�ص�صت مبالغ مقدرة
لإن�شاء حمطات ملياه ال�شرب عرب برنامج
زيرو عط�ش الذي ي�ستهدف كافة الواليات
ب��ج��ان��ب االه��ت��م��ام ب��ا���س��ت��خ��دام الطاقة
ال�شم�سية يف كهربة امل�شاريع الزراعية
البعيدة عن حمور ال�شبكة القومية مبا
ي�ضمن ا�ستمرارية ال��ري وتقليل تكلفة
االن��ت��اج م�شيدا ب�شراكة وزارة امل��وارد
املائية والري والكهرباء مع بنك االدخار
للتو�سع يف م�����ش��روع ال��ك��ه��رب��اء املنزلية
وب�شر م�سلم بتنفيذ () 11حمطة ملياه
ال�شرب بالوالية ال�شمالية يف �إطار �إنفاذ
برنامج زيرو عط�ش العام املقبل.
يف ال�سياق ق��ال الأ���س��ت��اذ يا�سر يو�سف
وايل الوالية ال�شمالية وقائد نه�ضتها ان
م�شروع امل�ضخات ال�شم�سية يعد م�شروعا
رائدا وبناء كما ي�شكل دعامة حقيقة يف
دعم توجهات الوالية نحو زيادة االنتاج
واالن��ت��اج��ي��ة معلنا زراع���ة مليون فدان
ابتداءا من هذا املو�سم و�صوال �إىل العام
 2020م جم��ددا ال��ع��زم با�ستثمار كافة
الأرا���ض��ي الزراعية بالوالية من خالل
تعزيز قدرات املنتجني و�أ�شار �إىل توقيع
�شراكة ذكية يف ه��ذا ال�صدد مع �شركة
زادن��ا العاملية وال��ت��ى ت�ستهدف بدورها

تركيب (� )3آالف حمور مبينا ان االيام
املقبلة �ست�شهد تنفيذ الوثبة الرابعة
مل�شروع كهربة امل�شاريع الزراعية بتمويل
من وزارة املالية والتخطيط االقت�صادي
بقيمة  165مليون جنيه وقال ان امل�ساحة
امل�ستهدفة هذا العام يف املو�سم ال�شتوي
بلغت  450الف فدان .
من جهته �أكد د .عمر ازرق وكيل وزارة
امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء اهتمام
ال��وزارة بالطاقات اجلديدة واملتجددة
وت��ن��وع م�صادر �إن��ت��اج الطاقة مبينا ان
تنفيذ م�شروع امل�ضخات ال�شم�سية مت
ب��أي��دي �سودانية خال�صة ع�بر �شركات
وطنية ونوه اىل ان الأيام املا�ضية �شهدت
التوقيع على عقد لرتكيب  400م�ضخة
ب��ال��والي��ة ال�شمالية يف الأي���ام القليلة
املقبلة مثمنا جهود امل�صارف الوطنية
امل�ساهمة يف املحفظة امل�شرتكة للم�شروع
والبالغ عددها ( )11م�صرفا كا�شفا عن
�إج��راء درا�سات فنية مو�سعة ا�ستهدفت
كافة الواليات لتعميم جتربة امل�شروع
و�أ����ش���ار �أزرق �إىل �إن����ارة م��ق��ر ال����وزارة
وم�ؤ�س�ساتها بالطاقة ال�شم�سية ب�سعة
 300كيلو واط حتى تكون امن��ؤذج��ا يف
هذا اجلانب .
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املوارد املائية تعلن تنفيذ م�شروعات ملياه ال�شرب وانتاج  5ميقاواط من الطاقة ال�شم�سية بالفا�شر

ب�شر وزي��ر الدولة ب��وزارة امل��وارد املائية
والري والكهرباء ابراهيم حمد على التوم
بتنفيذ حمطة النتاج ( )5ميقاواط من
الكهرباء عرب الطاقة ال�شم�سية ب�شمال
دارف��ور وان�شاء حمطات ملياه ال�شرب يف
�إط��ار �إنفاذ برنامج الدولة زيرو عط�ش ،
و�أعلن حمد خالل لقائه بوفد من حملية
ال�سريف ب�شمال دارف��ور برئا�سة اللواء
ال��ه��ادي ادم رئي�س جلنة الأم��ن والدفاع
باملجل�س الوطني تنفيذ ثالثة حفائر
حل�صاد املياه �ضمن خطة عمل وحدة تنفيذ
ال�سدود للعام  2019مع تو�صيل الطلمبات
ال�ساحبة لبع�ض امل�شروعات القائمة  ،و
تنفيذ ثالثة � آبار جوفية مبحلية ال�سريح
واك���د وزي���ر ال��دول��ة تعميم م�شروعات
ال��ط��اق��ة ال�شم�سية وط��اق��ة ال��ري��اح يف
كافة ارجاء واليات دارفور خالل الفرتة
املقبلة  .من جانبه �أ�شاد اللواء الهادي
�أدم رئي�س جلنة الأم��ن وال��دف��اع بجهود
وزارة املوارد املائية والري والكهرباء يف
تنفيذ م�شروعات املياه والكهرباء دعما
مل�سرية التنمية بالبالد وقال ان م�شروعات
ح�صاد املياه التى مت تنفيذها خالل الفرتة
املا�ضية يف كافة والي��ات دارف��ور �أ�سهمت
ب�شكل كبري يف ا�ستقرار املواطنني وزيادة

االنتاج الزراعي واحليواين م�شريا اىل ان
عدد ال�سكان مبحلية ال�سريف جتاوز 204
االف ن�سمه داعيا اىل تنفيذ املزيد من
امل�شروعات جلهة اهمية املنطقة يف دعم
االقت�صاد القومي .
م��ن جانبه ا�ستعر�ض املهند�س حمجوب
عي�سي م��دي��ر االدارة ال��ع��ام��ة للطاقات
اجلديدة واملتجددة بوزارة املوارد املائية
وال��ري والكهرباء جهود ال��وزارة يف ملف
ال��ط��اق��ات اجل��دي��دة منوها اىل �إكتمال
�أط��ل�����س ال��ري��اح وا���ض��اف ب���ان ال�����س��ودان
يعد يف مقدمة ال��دول��ة املنتجة للطاقة
ال�شم�سية من واقع اال�شعاع امل�ستمر الذى
ي�صل متو�سط معدالته مابني  8اىل 12
�ساعة يف اليوم مقارنة بدول اوربا التى

ي�صل متو�سط ا�شعاها ال�شم�سي ملدة
���س��اع��ت�ين يف ال��ي��وم مبينا ان ال��ن��م��اذج
التى مت تنفيذها يف م�شروع ا�ستخدام
م�ضخات الطاقة ال�شم�سية للرى بالوالية
ال�شمالية وحمطات املياه �أثبتت جناحا
منقطع النظري.
من جهة �أخرى التقي وزير الدولة بوزارة
املوارد املائية والري والكهرباء ابراهيم
حمد على التوم بوفد من منطقة نعيمة
بوالية النيل االبي�ض برئا�سة الفريق
خليل حممد �صادق ممثل دائرة القطينة
بالربملان بح�ضور املدير العام لل�شركة
ال�سودانية لتوزيع الكهرباء حيث بحث
اللقاء تو�صيل الكهرباء لعدد ( )6قرى
جديدة .

ت�سليم جوائز م�سابقة ال�سدود وح�صاد املياه الرم�ضانية

�أعلنت وحدة تنفيذ ال�سدود ممثلة يف الإدارة العامة للإعالم
والتوثيق واملعلومات عن ا�سماء الفائزين يف م�سابقة ال�سدود
الكربى التي نظمت يف �شهر رم�ضان الكرمي للعام 1439هـ وذلك
عرب قناة ال�شروق يف برنامج«يف املوعد».
وقال مهند�س م�صطفي ح�سني مدير االدارة العامة للم�شروعات

والتخطيط بوحدة تنفيذ ال�سدود ب�أن وحدة ال�سدود درجت
على تنظيم م�سابقة ل�شهر رم�ضان الكرمي كل عام لن�شر ثقافة
التنمية والتعريف مب�شروعات وحدة ال�سدود واالجنازات التى
حققتها ف��ى ك��اف��ة امل��ج��االت االق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية
والتنموية مب�شرا بان م�سابقة هذا العام �ست�شهد ا�ضافة نوعية
فى م�ضمون امل�سابقة وفى جوائزها املعلنة للجمهور .
من جانبه حيا اال�ستاذ عبد الرحمن عبد اهلل مفو�ض ال�شئون
الإجتماعية بالوحدة امل�شاركني فى امل�سابقة �شاكر ًا لهم ح�سن
التفاعل والذين مل يحالفهم التوفيق متمنيا لهم حظا اوفق فى
امل�سابقات القادمة.
وذك��ر مهند�س م�صطفى �أن ع��دد ال��ذي��ن �شاركو ف��ى امل�سابقة
( 2760م�شارك ) م�شريا اىل �أن وحدة ال�سدود اوفت بالتزامها
للفائزين فى امل�سابقة و�سلمتهم اجلوائز املعلنة وقد تو�صل
لالجابات ال�صحيحة ( )340م�شارك اجريت لهم القرعة والتى
ا�سفرت عن فوز (ع�شرة) منهم بجوائز امل�سابقة.
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�إنارة  70قرية يف دارفور ب�أنظمة الطاقة ال�شم�سية ..م�سار جديد يف طريق التنمية

يف �إط���ار الإ�سرتاتيجية امل��و���ض��وع��ة يف
جمال الطاقات البديلة واملتجددة �شرعت
وزارة امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء
بتنفيذ م�شروع �إنارة قرى دارفور  ،والذي
ي�ستهدف �إنارة املرافق اخلدمية يف ()70
قرية من خالل تركيب �أنظمة الطاقة
ال�شم�سية  ،وقد قطع العمل �شوطا مقدارا
يف كافة حم��اوره بواليات دارف��ور  ،ولعل
هذه اخلطوة ت�أتي متزامنة مع النجاحات
الكبرية التى حتققت يف الوالية ال�شمالية
عرب م�شروع تعزيز ا�ستخدام الطلمبات
ال�شم�سية ل��ل��رى  ،وال���ذي �أ���س��ه��م ب�شكل
ملحوظ يف تقليل تكلفة االنتاج  ،وزيادة
الرقعة الزراعية.
وت�شري تقارير علمية متخ�ص�صة �إىل ان
ال�سودان يعد من �أف�ضل ال��دول املنتحة
للطاقة ال�شم�سية وذلك من واقع ارتفاع
ن�سبة الإ�شعاع ال�شم�سي مبا يفوق ال 8
�ساعات يف اليوم  ،ورمب��ا تزيد عن ذلك
بكثري يف بع�ض املناطق بالبالد.
واو�ضح د .عمر الأمني عثمان الأزرق وكيل
وزارة امل��وارد املائية وال��ري والكهرباء
ان الهدف الرئي�سي مل�شروع ان��ارة قرى
دارفور يتمثل يف تركيب �أنظمة الطاقة
ال�شم�سية ال��ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة يف م��راك��ز
اخلدمات املجتمعية يف مقدمتها املدار�س،
وامل�ست�شفيات الريفية واملراكز ال�صحية،
و�إن������ارة ال�������ش���وارع ،وم���راك���ز ال�شرطة
،وم��راك��ز تنمية امل���ر�أة ،وال�شباب،ف�ضال
عن ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف �ضخ
امل��ي��اه وذل���ك ل�ل�إ���س��ه��ام يف رف���ع م�ستوى
اخلدمات الإجتماعية فى دارفور  ،وقال
الأزرق �أن امل�����ش��روع مت مت��وي��ل��ه مبنحة
قطرية مبا يعادل  4,000.000دوالر
 ،و�أ����ش���ار �إىل ان امل��رح��ل��ة الأوىل من
امل�شروع ت�ستهدف �إن���ارة ( )36قرية ،
بينما ت�ستهدف املرحلة الثانية ()27
قرية وا�ضاف قائال  :لقد مت رفع طلب
من برنامج الأمم املتحدة االمنائي ومتت
املوافقة عليه لإنارة ( ) 27قرية �أخرى
ب��والي��ات جنوب و���ش��رق دارف���ور بتكلفة
قدرها ( 758,508دوالر).
مو�ضحا �أنه ن�سبة ل�ضيق الزمن املتبقي

لتنفيذ امل�شروع ( وال��ذى كان من املقرر
�أن ينتهى فى �سبتمرب 2017م ) وبناء ًا
على طلب  UNDPمتت موافقة الوزارة
على امل�����ش��ارك��ة يف تنفيذ امل�����ش��روع ومن
ثم مت تكوين جلنة م�شرتكة يف الثالث
من �أغ�سط�س 2017م ملتابعة وت�سهيل
وتعجيل دخ���ول امل��ع��دات حيث عقدت
اللجنة �أكرث من ( )20اجتماعا  ،ركزت
على ا�ستعجال و���ص��ول امل��ع��دات وتوفري
�أن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة ال�شم�سية للواليات
امل�����س��ت��ه��دف��ة ،وم���ن ث��م مت ت��ك��وي��ن جلنة
لتعمل يف م�سارين ،م�سار فني ملراجعة
كافة مكونات معدات الطاقة ال�شم�سية
اخلا�صة بالإنارة ،وم�سار ادارى ملتابعة
م�ستندات ال�شحن  ،والتخلي�ص وتوفري
الدعم اللوج�ستى.
كما مت التوقيع يف ف�براي��ر م��ن العام
اجلاري  2018على اتفاقية ما بني �إدارة
امل�شروع بالأمم املتحدة والوزارة لت�سهيل
مهمة الطرفني يف �إنفاذ �أهداف امل�شروع .
ون��وه وكيل وزارة امل��وارد املائية والري
وال��ك��ه��رب��اء ع��م��ر الأزرق �إىل املتابعة
املحكمة لإج�����راءات تخلي�ص ال���وارد
م��ن م��ع��دات �أن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة ال�شم�سية
عرب امليناء اجلنوبي بورت�سودان خالل
ثم ا�ستخراج ت�صديق
الفرتة املا�ضية ومن ّ
الإع��ف��اء م��ن وزارة املالية والإقت�صاد
الوطني  ،وا�ستخراج ا�ستمارات ال��وارد
ل��ب��وال��ي�����ص ال�����ش��ح��ن ال������واردة م���ن بنك
(ال�سودان املركزي) وذل��ك عرب م�سئول

�إدارة اجلمارك واملراجع الداخلي واملدير
املاىل بالوزارة.
ووف��ق��ا لإف���ادة الأمم املتحدة ممثلة يف
نائب املدير القطري بامل�شروع ف ��إنّ كل
العمليات املرتبطة ب�شراء �أنظمة الطاقة
ال�شم�سية وتركيبها مل�شروع كهربة قرى
دارف��ور بالطاقة ال�شم�سية قد متت من
خ�لال برنامج الأمم املتحدة حيث متت
امل��راج��ع��ة وامل��واف��ق��ة م��ن ِق��ب��ل اللجنة
اال�ست�شارية للم�شرتيات بنيويورك وذلك
ب��ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام ات��ف��اق ���ش��راء طويل
الأج���ل واال���س��ت��ع��ان��ة مبكتب امل�شرتيات
املركزى للم�ساعدة يف �إدارة هذا العطاء
وا�ضعني يف االعتبار اجلودة واملوا�صفات
وال�ضمانات املطلوبة.
ويف الثامن من �أب��ري��ل من ه��ذا العام مت
تكليف تيم من �أع�ضاء اللجنة بالوزارة
ملتابعة �سري �إجراءات التخلي�ص اجلمركي
وال�شحن بورت�سودان عقب و�صول جميع
امل���ع���دات م��ن اخل����ارج ح��ي��ث مت �شحنها
وحت��رك��ه��ا وو���ص��ول��ه��ا �إىل م��ق��ر خم��ازن
ال�شركة املنفذة ( �سمورين ) باخلرطوم
وعددها ( )14حاوية.
وحول موقف التنفيذ �أ�شار وكيل الوزارة
عمر الأزرق اىل ب��دء �أع��م��ال الرتكيب
للمعدات ً منذ �شهر يونيو املا�ضي حيث
مت تركيب �أنظمة الطاقة ال�شم�سية
الآن فى ع��دد  25قرية متعاقد عليها
بواليات( �شمال دارف��ور  ،و�سط دارفور،
وغرب دارفور ).
�أم���ا علي �صعيد انظمة والي��ت��ى جنوب
و�شرق دارف��ور املتعاقد عليها مع �شركة
���س��والرا فقد مت اك��م��ال ك��ل التجهيزات
الالزمة والرتكيب فى �أغ�سط�س 2018م.
و�أكد الأزرق الإهتمام بالتدريب بغر�ض
تعظيم اال���س��ت��ف��ادة م��ن امل�شروع و �سد
احل��وج��ة امل�ستقبلية يف ه���ذا اجل��ان��ب،
وا���ض��اف ب��ان ال����وزارة مت�ضي بخطوات
ثابتة يف م�شروعات الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح ونوه اىل تزويد مقر رئا�سة
الوزارة ب�أنظمة الطاقة ال�شم�سية ب�سعة
 300كيلو واط حتى ت�صبح امنوذجا
رائدا يف هذا اجلانب.
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�إمداد منطقة الق�ضارف مبياه ال�شرب

•يهدف امل�شروع �إىل حل م�شكلة مياه ال�شرب يف منطقةالق�ضارف جذري ًا
•يتكون امل�شروع من الآتي:
م�أخذ مياه ب�سد �أعايل عطربة و�سيتيت.
حمطة �ضخ املياه اخلام من البحرية.
حمطة معاجلة للمياه بهام�ضخة رئي�سية.
حمطة �ضخ و�سطية.
خزان علوي مبنطقةال�شميلياب ب�سعة  10,000م.3
خط �أنابيبب طول كلي  70كلم و�سعة � 75ألف م.3
اخلزان العلوى حواىل (60كلم ) بقطر ( 1م ) DIPنوع الأنابيب.
بقطر �80سم من اخلزان العلوي وحتى خزان جبل اجلي�ش داخل مدينةالق�ضارف .DIP
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م�شروع �أعايل عطربة و�ستيت ..احللم احلقيقة
�أهداف ومنافع امل�شروعات االقت�صادية واالجتماعية:
توفرياملياه الالزمة
لري �أرا�ضي م�شروع
حلفااجلديدة الزراعي

تخفيف تر�سب
الأطماءببحرية خزان
خ�شم القربة

توفرياملياه لري
م�شروع �أعايل
عطربة الزراعي

توفري فر�ص عمل
ا�ضافية ملواطنى املنطقة
حول موقع ال�سد

�إمدادمنطقة
الق�ضارف مبياه
ال�شرب

توليدالطاقة
الكهربائية
ب�إن�شاءحمطة توليد
بقدرة  320ميقاواط

